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Het Begin 

51e jaargang nr. 4. 2015/2016 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Wobbe de Haan 352523 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Janette Talstra 351420 

 Alg. bestuurslid Jeroen Dijkstra 06-30320582  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Leo van der Lei 

 Telefoon: 06-37010945 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

Opzeggingen schriftelijk voor 1 mei (de contributie loopt door tot en met de 

maand juni!) bij Wobbe de Haan, Deutechemstrjitte 19. 

 

mailto:DTS.Surhuizum@knkv.nl
http://www.kvdts.nl/
mailto:schakel@kvdts.nl
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Van de redactietafel 
 

Voor jullie alweer de 4
e
 schakel van dit seizoen hierin het programma van de 

voorjaarscompetitie, de lijst met voor het schoonmaken van de kantine en heel 

veel verslagen. Wij wensen iedereen veel succes en hopen op mooie 

korfbalzaterdagen.  

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
Hallo allemaal, 

 

Sta jij niet op de kalender of heb ik je per ongeluk op de verkeerde datum 

staan? Stuur me dan een mailtje met de correcte datum dan zal ik er meteen 

voor zorgen dat je er goed op staat. 

 

Annemarie Postma 

annemarie77@hotmail.nl 

 
  April   Mei   Juni 

04 Helene Nauta 1 Johannes Brandsma 03 Janet v/d Veen 

09 Jesse Meerstra 02 Janko de Vries 05 Ilse Tuinstra 

20 Tiemen Brandsma 03 Sem v/d Veen 06 Jakob Laanstra 

20 Anouk Geertsma 05 Viktoria Blinda  07 Minke Bosma 

21 Fernanda Huistra 05 Arnout de Haan 09 Silke Schievink 

23 Geanne Barwegen 05 Jakob de Haan 21 Minze van Dijk 

23 Marten Posthumus 05 Lammy de Boer 24 Hieke Bruining 

23 Jelle Hofman 18 Jeroen Dijkstra 24 Wiebe v.d. Meer 

24 Marten Hartholt 21 Hennie Kats 24 Eline Brandsma 

27 Anne-Maaike Triemstra 27 Binnie Rispens     

29 Anton Postma 29 Fenna Bouma     
30 Wilma Veenstra 30 Niek Wassink     
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Als deze Schakel bij iedereen in de bus valt 

ligt de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

alweer achter ons. De ALV is altijd het 

moment waarop het bestuur en de 

verschillende commissies verantwoordelijk-

heid aflegt aan de leden aangaande financiële 

en niet financiële zaken. De commissies 

geven een stand van zaken en kijken terug op 

2015, maar kijken ook vooruit. Voor 2015 

kunnen we concluderen dat er heel veel activiteit in onze vereniging zit. 

Wat is het toch mooi om op een ALV zoveel activiteit te mogen 

vernemen vanuit al onze commissies, geen enkele uitgezonderd. Toch is 

er ook een kritisch geluid waar te nemen: een dreigend tekort aan 

voldoende vrijwilligers voor diverse taken. Als bestuur zijn we er van 

overtuigd dat we dit gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Als het ons 

lukt om met zijn allen een paar keer per jaar een dergelijke taak op ons te 

nemen, kunnen we een zeer gezonde vereniging blijven. 
 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 

Veldcompetitie 

De zaalcompetitie hebben we achter ons gelaten en we gaan weer naar 

buiten voor de veldcompetitie. Dit is weer de tijd dat we ons fantastische 

complex in gebruik nemen en regelmatig terug te vinden zijn in de 

kantine. Het gezellige sociale aspect staat 

hierbij voorop. Laten we hopen dat het weer 

ons goed gezind zijn en dat we van mooie 

dagen mogen genieten met veel sportief 

succes. 
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Resultaten 

Wat een sidderende degradatiewedstrijd van ons eerste team. In de rust 

6-6, maar na de rust wisten we te overtuigen. Hiermee 

handhaaft DTS-1 zich in de 3e klasse om een 

simpele reden:  

DTS hoort niet thuis in de 4e klasse! Helaas zal ons 

2e team degraderen, totaal geen schande. Gezien het 

feit dat een totaal ander team vorig jaar promoveerde, 

er veel junioren zijn doorgestroomd naar dit team en 

dit hun eerste jaar is, kunnen we oprecht trots zijn op 

het team. Het team is duidelijk gegroeid en dit belooft 

zeker voor de toekomst mooie resultaten. DTS-3 is op een 4e plek 

geëindigd, net zoals DTS-4. 

Als we kijken naar onze jeugdteams dan zien we wisselende resultaten. 

De A’s en de C’s spelen mooi mee in het midden van het klassement. De 

B’s hebben het kampioenschap binnen weten te halen. Namens het 

bestuur van harte gefeliciteerd met het resultaat. De D’s hebben een 2e 

plek opgeëist, waarbij dit ook voor de E-1 het geval zal zijn. De E-2 

heeft uiteindelijk toch nog de 3e plaats weten te veroveren, net zoals de 

F1. Voor onze vereniging overal een positief resultaat. 

 

Digitale Wedstrijd Formulier 

Inmiddels zijn bijna alle teams over op het Digitale Wedstrijd Formulier 

(DWF). De mobiele telefoon heeft ook hier volledig zijn intreden 

gedaan. Geen schrijfwerk meer, maar een compleet digitale verwerking 

van de opstellingen en resultaten. Wat vervelend….nu kunnen we niet 

meer de ‘kaarten’ vergeten! Hiermee breekt ook op dit gebied weer een 

nieuw tijdperk aan. 

 

Renovatie 

De tweede fase van de verbouwing zit er 

bijna op. De fase zal afgerond zijn, 

voordat we met zijn allen weer buiten 

gaan spelen. Het resultaat mag er zijn. 

Alles planken, deuren, kozijnen en zelfs 

het plafond is geverfd. De banken zijn 
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opnieuw gelakt en de muren zijn schoongespoten.  

We hebben nieuwe tegels, nieuwe vrij 

hangende wc’s, sensor LED verlichting 

en nieuwe douchekoppen. Het meest in 

het oog springt natuurlijk de nieuwe 

vloer. Een ligt grijze kleur met ‘spikkels’ 

waarin we ook onze rode club kleur 

hebben laten verwerken. Volgens mij 

mogen we meer dan trots zijn op het 

resultaat en een groot compliment geven 

aan de commissie en de vrijwilligers die 

dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. 

 

Hoofdtrainer 

Zoals vele zullen weten zal Leo van der Lei aankomend seizoen Sparta 

Zevenhuizen onder zijn hoede gaan nemen. De TC is in het 

trainerslandschap opzoek gegaan naar een waardige opvolger.  TC heeft 

Jan Wagenaar beschikbaar, bereid en geschikt bevonden om de selectie 

het komende seizoen onder zijn hoede te nemen. We wiilen de TC 

bedanken voor hun inzet in deze. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klaverjassen 
 

De laatste keer klaverjassen zal zijn op vrijdag 22 april. 
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Verslag DTS 1 

Dat het zaalseizoen van DTS 1 niet bepaald over rozen ging, zal iedereen 

inmiddels duidelijk zijn. Hoewel er zeker goede fasen en goede 

wedstrijden tussen zaten, lukte het maar niet om dit om te zetten in de zo 

broodnodige punten. Medehekkensluiter MN en W was de eerste ploeg 

die een punt moest afstaan aan de Broekenhuisformatie. Aangezien zij 

na het eerste rechtstreekse duel wel twee punten achter hun naam 

mochten schrijven, moest DTS 1 hard op jacht naar winst, om het 

puntenaantal gelijk, dan wel groter te maken.  

De inzet was er in elke wedstrijd volledig, maar de afronding en scherpte 

bleven hier en daar uit. Enkele wedstrijden leek DTS goed op weg naar 

punten, om dit dan in de laatste fase weer uit handen te geven. Zo niet 

tegen Harkema. Hoewel het een moeizame wedstrijd was, hield DTS 

lang genoeg het hoofd koel en scorend vermogen aan om deze wedstrijd 

met 13-11 te winnen. Dat betekende spanning voor de laatste wedstrijd, 

omdat DTS en MN en W beide 3 punten hadden. DTS reisde af naar 

DWA en speelde hier één van haar beste wedstrijden in dit zaalseizoen. 

Helaas was dit net niet genoeg om de punten mee naar huis te nemen. De 

Winsumers wonnen met 17-16.  Harkema hield MN en W diezelfde dag 

ook op 0 punten, waardoor snel duidelijk was dat een 

beslissingswedstrijd zou volgen. 

In de Camminghahal in Leeuwarden maakten spelers, wissels en veel 

supporters zich op voor dit duel. In de eerste helft speelde de spanning 

nog een hoofdrol. DTS nam wel initiatief, maar drukte niet genoeg door 

om zich MN en W van het lijf te houden. De tweede helft slaagde DTS 

erin het verschil te vergroten, waardoor de Broekenhuisformatie ook 

meer ontspannen ging spelen. Dit betaalde zich weer uit in meer 

doelpunten, waardoor na 60 minuten spelen de eindstand 18-11 weergaf 

in het voordeel van de Surhuizumers.  

DTS zal volgend jaar weer uitkomen in de derde klasse. Wisselspelers 

en supporters: bedankt voor jullie bijdrage hieraan! 
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DTS 2 

Na een succesvol najaarseizoen in de 4
e
 klasse, stond DTS 2 voor het 

zaalseizoen ingedeeld in de 3
e
 klasse. Op voorhand geen makkelijke 

opgave, maar we zijn moedig gestart met dit nieuwe seizoen. 

De eerste competitiewedstrijd van dit zaalseizoen werd gespeeld op  

7 november tegen De Wâlden 5. Tegen hun was in de voorbereiding ook 

al geoefend en dit zou geen eenvoudige klus worden. Vooral in de 

tweede helft viel bij De Wâlden alles goed en dit eindige uiteindelijk in 

een 12-20 nederlaag.De week daarna ging de reis naar Dokkum om 

tegen De Granaet te spelen. In de eerste helft ging de stand gelijk op en 

werd er goed gespeeld. In de tweede helft nam De Granaet snel afstand 

en was helaas ook de tweede nederlaag een feit. Het eindigde in 23-15. 

Op 21 november kwam De Parabool 4 op bezoek in de Surventohal. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en ook deze wedstrijd ging het in de 

eerste helft weer gelijk op. In de tweede helft ging De Parabool scoren, 

waar wij dit nalieten. 5-15 was uiteindelijk de eindstand. De wedstrijd 

daarna tegen Lintjo 2 was een wedstrijd waarin genoeg kansen waren, 

maar de ‘scherpte’ ontbrak dan net weer om deze wedstrijd om te zetten 

in winst. Er werd met 12-9 verloren. 

Op 12 december stond de wedstrijd tegen CSL 3 op het programma. Ook 

CSL bleek deze keer een maatje te groot, de wedstrijd eindigde in 11-20. 

De week daarna werd de ‘derby’ tegen Harkema 2 gespeeld. Hier was 

achteraf gezien meer te halen geweest, maar tijdens de wedstrijd was het 

allemaal ‘net niet’. Deze wedstrijd eindigde in een toch nog ruime 16-9 

overwinning voor Harkema. Vervolgens zat de eerste seizoenshelft er al 

weer op en waren er twee vrije zaterdagen. Tot nu toe waren er nog geen 

punten bijeen gesprokkeld, maar toch werd er zo nu en dan best aardig 

gespeeld. Dit bood zeker perspectief voor het nieuwe jaar. 

Op 9 januari hervatten we de competitie tegen DWA/Argo 2. Vanaf het 

begin af aan ging het bij DWA steeds net iets makkelijker dan bij ons, 

dat resulteerde in een 10-25 eindstand. Vanaf hier zetten we de stijgende 

lijn van dit seizoen in. Het aanvalsspel liep steeds beter en er werd goed 

verdedigd en samengespeeld. 

De wedstrijd daarop werd een prima wedstrijd gespeeld tegen 

kampioenskandidaat De Wâlden 5.  
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Het bleef gedurende de hele wedstrijd spannend en beide teams waren in 

evenwicht. Tot aan de laatste (heel spannende) minuten. De Wâlden wist 

met nog twee doelpunten de score uit te breiden tot 14-12. Dit was best 

een vervelende nederlaag, vooral omdat we collectief een erg knappe 

wedstrijd gespeeld hadden, maar toch weer met lege handen stonden.  

Dit was weer extra motivatie om de week daarop tegen De Granaet wel 

de punten mee te nemen. Opnieuw speelden we een sterke wedstrijd en 

we hadden bij rust zelfs een voorsprong van twee punten. Laten we 

zeggen, ‘door omstandigheden’, konden we deze keer de winst weer niet 

over de streep strekken, 10-14. 

De weken daarna volgden weer drie nederlagen op rij. 14-9 tegen De 

Parabool, 12-17 tegen Lintjo en 20-17 tegen CSL. Het was eigenlijk 

steeds dezelfde situatie: er werd goed gespeeld, maar op één of andere 

manier wilde het niet lukken om een overwinning binnen te halen. 

Helaas liep Mirte in de wedstrijd tegen Lintjo een vervelende 

enkelblessure op. Gelukkig is Mirte op dit moment bijna helemaal weer 

hersteld en hopen we dat ze het korfballen snel weer op kan pakken!   

En toen, en toen… de wedstrijd tegen Harkema. De voorgevoelens van 

deze wedstrijd waren in ieder geval positief, we waren overtuigd dat er 

die dag een overwinning in zat. Wederom werd er een mooie wedstrijd 

neergezet en na een zenuwslopende slotfase was de 10-9 overwinning 

een feit. Yes! 

De laatste wedstrijd was tegen DWA/Argo 2. Lange tijd konden we bij 

blijven, maar op een gegeven moment nam DWA afstand en was de 

eindstand 17-10. Mirte kon in haar laatste officiële wedstrijd voor DTS 2 

helaas niet meespelen vanwege de blessure, maar was als trouwe 

supporter natuurlijk wel mee. Zij kreeg een mooie bos bloemen. Mirte, 

heel erg bedankt voor alle gezelligheid en inzet en natuurlijk veel succes 

bij de midweek! 

Met slechts 2 behaalde punten zijn we nu wel gedegradeerd, maar we 

kunnen toch redelijk tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen, 

waarin we vooral veel hebben geleerd. Op naar het veldseizoen, waar we 

op dit moment op de 3
e
 plaats staan. Iedereen die met ons meegespeeld 

heeft, reservespelers en natuurlijk supporters bedankt voor al jullie hulp 

en steun. We hopen jullie op het veld allemaal weer te mogen 

verwelkomen bij onze wedstrijden! 
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DTS 3 

A goeie. 

  

Wij hebben de zaalcompetitie achter de rug. 

Het was een sterke competitie waarin we felle duels hebben gespeeld. Er werd 

meestal nipt verloren of gewonnen.  Geëindigd  in de middenmoot 

De meeste tegenstanders  waren net iets ouder dan onze kinderen , hetgeen het 

bewijs levert dat zij splinter jong zijn of dat wij stok oud worden. 

Het is aan de lezer om de conclusie te trekken. 

  

Het was een scherpe competitie  met mooie wedstrijden .  het mooie binnen ons 

team is  dat wij scorend vermogen door de hele ploeg hebben zitten. (Zowel 

binnen als buiten het veld)  

  

De laatste zaalwedstrijd van dit seizoen hebben we gespeeld in de ripperda hal 

te winsum 

Via een toeristische route onder deskundig commentaar voorzien van Jan Pool 

zijn wij onder schitterende weersomstandigheden door Niezijl, Kommerzijl 

Ezinge etc.  gereden. De een vind deze kale omgeving mooi, de ander ziet 

liever wat meer hout wallen. 

De jeugdige dames :Helene en Reina zouden er absoluut niet willen wonen.  De 

mensen die we tegen kwamen waren verschrikkelijk lelijk aldus : Helene en 

Reina. 

  

De laatste wedstrijd  hebben we verloren met 16-14. We lieten ons meeslepen 

door het agressieve lompe spel van de tegenstanders .  Eigenlijk mag dit gezien 

onze gevorderde leeftijd  en ervaring niet gebeuren. 

Maar hawar, sport blijft emotie.   Overigens een prima wedstrijd gespeeld door 

Helene en Reina. 

  

2  april weer in de wei.  Nu maar hopen op een protte ty waar en doelpunten. 

  

Grrrrrrrrrrrrrr, Jelle 
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DTS 4 

 

Onze 1e wedstrijd in 2016 was tegen koploper Joure. Wij spelden een puike 

eerste helft, ruststand 8-8. De doelpunten in deze wedstrijd kwamen van 

Lammy en Sytze, elk 5. Die basis was uiteindelijk te smal. In de 2e helft liep 

Joure gestaag uit en won de wedstrijd verdient met 12-19. 

 

Tegen Noveas lagen er weer kansen voor DTS. Op een besneeuwde 

zaterdagmiddag op naar Steenwijk. Met Tanja en Anita, geleend van DTS 3, 

kwam DTS maar moeizaam opgang. Met een ruststand van 7-5 hadden wij in 

de 2e helft iets recht te zetten. Wij kwamen in de loop van de 2e helft goed 

opgang. Na een 9-6 achterstand wisten wij de stand om te buigen naar 9-12. 

Een imponerende inhaal race. Noveas scoorde nog één keer, eindstand 10-12. 

 

In de thuiswedstrijd tegen Emmeloord/Marknesse had DTS vanaf het begin de 

regie stevig in handen. De doelpunten vielen gemakkelijk, op het score 

formulier stonden 9 doelpuntenmakers. Na een ruststand van 10-4, pakte DTS 

de winst met 16-10. 

 

De uitwedstrijd tegen Mid Fryslân werd overtuigend gewonnen maar in de 

thuiswedstrijd moest DTS het onderspit delven. Nu stonden we snel achter met 

0-3 en dat liep in de 1e helft verder op tot een ruststand van 5-10. In de 2e helft 

eenzelfde beeld. DTS kon Mid Fryslân niet van score afhouden. Eindstand 11-

18. 

 

Alweer een thuiswedstrijd, nu tegen Harich. Twee gelijkwaardige teams die er 

een spannende wedstrijd van maakten. De doelpunten waren ‘duur’ en kwamen 

moeizaam tot stand. DTS pakte wel een 3-0 voorsprong maar was deze bij rust 

weer helemaal kwijt, ruststand 4-5! In de 2e helft bleef het onderling verschil 

minimaal. DTS kwam steeds goed terug van minimale achterstand. Eén minuut 

voor tijd dachten wij dat wij een punt verdiend hadden, maar Harich scoorde 

van afstand de winnende, eindstand 10-11. 

 

Over de uitwedstrijd tegen Veenwouden kunnen wij kort zijn. Een slechte 1e 

helft en een redelijke 2e helft. In de 1e helft kwamen wij er niet aan te pas, 

ruststand 8-3. In de 2e helft liep het wat beter met de doelpunten maar het spel 

niet. Toch kwamen wij nog dichtbij, eindstand 11-10. 
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In de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen naar Joure, die bij een gelijkspel of 

overwinning de kampioen zou zijn. Nou zij hebben geweten dat Hillebrand 

Hartholt weer op het veld staat. In zijn eerste wedstrijd, na jarenlang niet op het 

veld te hebben gestaan, liet Hillebrand zien dat hij het scoren nog niet verleerd 

was. Hij was 5 keer trefzeker. Maar wij speelden allemaal een goed wedstrijd. 

Het score verloop ging om en om, ruststand 10-9. In de 2e helft ook het debuut 

in DTS 4 van Anne Margriet Loonstra en Lucas Vonk. Het eerste balcontact 

van Lucas leverde gelijk een doelpunt op. Hij heeft goed naar pake Frans en 

mem Anneke gekeken, van grote afstand vloog de bal magistraal door de korf, 

een opsteker. Wij bleven tot de laatste minuut in de race voor een punt, maar 

helaas ging de wedstrijd uiteindelijk verloren met 16-15. Jammer. 

 

DTS 4 heeft ondanks een grote selectie vaak een beroep op anderen moeten 

doen. Jullie worden allemaal bedankt voor jullie meespelen in DTS 4. 

 

Wij zien jullie graag weer op het veld! 

 

Schoonmaak kleedkamers 
 

 

SCHOONMAKEN: 

Vloer vegen, dweilen, wc's, banken, afvalbak legen 

putjes en het scheidsrechterhok meenemen

WEEK 14 3 t/m 9 april

DTS 1 Marleen

WEEK 15 10 t/m 16 april

DTS 2 Martine

WEEK 16 17 t/m 23 april

DTS 3 Anita

WEEK 17/18 24 april t/m 7 mei

DTS 4 Pietsje

WEEK 21 22 t/m 28 mei

DTS 1 Hinke

WEEK 22 29 mei t/m 4 juni

DTS 2 Aletta

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!
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De voorzitter aan het werk. 

Renovatie clubgebouw. 
 

De bouwcommissie is bijna klaar met de 2
e
 fase van de renovatie. Zoals eerder 

geschreven ligt tijdens deze fase de nadruk op de binnenkant van de 

kleedaccommodaties.  
 

Verfwerk 

De banken waarop we allemaal zitten zijn opnieuw gelakt en de banken die erg 

lelijk waren zijn diep geschuurd en hierna gelakt. 

Besloten is om de groene planken waar de haken 

aan zitten wit te schilderen, net zoals de grijze 

legplanken. Dit alles geeft nu een rustige en 

neutrale uitstraling. Het plafond was oranje met 

groene balken. Uiterst nostalgisch en natuurlijk 

niet noodzakelijk om dit onderhanden te nemen. 

Toch heeft de commissie besloten dit wel te doen. 

Ondersteund door diverse vrijwilligers zijn alle 

balken schoongemaakt, waarna deze en het 

plafond door schildersbedrijf Walda zijn gespoten 

in een witte frisse kleur.  

Het kozijn van de wc’s hebben we wit gemaakt, 

deze was ook nostalgisch groen. Besloten is om de 

deur een accent te geven van oranje naar onze 

clubkleur rood. Veel van het schilder werk is 

gedaan door diverse vrijwilligers, maar vele uren 

zijn ingevuld door Wiebe en Frans. 

 

Tegelwerk en douchekoppen 

Alle kleedruimten zijn voorzien van nieuw tegelwerk geplaatst door 

Tegelzetbedrijf Fokke Spinder. Hier hebben we gekozen voor neutrale witte 

tegels die horizontaal zijn geplakt. De nieuwe douchekoppen maken de douch 

gelegenheid compleet en zijn professioneel geplaatst door Beerstra 

Installatietechniek. Het aantal van 3 is uitgebreid naar 4, waarmee we aan een 

wens van de leden gehoor hebben gegeven. 

De randen zijn allemaal gevoegd door twee praatgrage ‘oude-wijven’, maar het 

resultaat mag er zijn. Of niet Menco en Fokke? 
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Een nostalgisch exemplaar. 

Toekomstige compositie. 

Professioneel sloopwerk. 

Vloer 

En dan de vloer….. Wel of geen rode accenten 

erin? Qua reacties van de leden is alleen hier al 

een boek over te schrijven. De vraag was of de 

rode accenten geen bloedspetters zouden lijken? 

Kunnen we er wel gele accenten in doen, want dit 

sluit aan bij onze muren? Om een schittering te 

krijgen en het geld te laten rollen hebben we 

gekozen voor zilveren accenten. Maar moeten we 

niet een hele rode vloer in de club kleuren leggen? 

Onze voorzitter had het idee om ons clublogo 

erin te laten verwerken. Realistisch? Nee, 

budgettair bleek dit allerminst haalbaar. Uiteindelijk zijn er door Aize drie 

proefstukken geleverd en konden we een beslissing maken, tenminste dat 

dachten we….. 

Een zeer gewaardeerd commissielid beginnend met een ‘J’ en eindigend op 

‘etze’, had ergens een rode vloer gezien en had foto’s gemaakt. Iedereen weer 

aan de twijfel. Uiteindelijk bracht een toekomstige compositie van de ruimte 

met rode en licht grijze vloer de doorslag: HIJ ZOU TOCH LICHT GRIJS 

WORDEN. 

 

Hang wc’s 

Voor de wc’s moest het nodige goede hak en breek werk 

worden verricht. Niet alleen in de kleedruimten, maar 

ook in de wc’s bij de kantine en de scheidsechter. Twee 

bestuursleden konden zich met een kango helemaal 

uitleven en volgens mij wippen ze nu nog steeds rond…. 

Professioneel zijn alle wc’s geplaatst en het resultaat 

mag er zijn. 

Wat een vakwerk heeft Rinze Kats geleverd. De 

professionele ondersteuning, maar meer nog de 

vrijwillige bijdrage van bouwonderneming R. Kats 

mag uitgebreid geroemd worden.  

 

 

 

 

 

 

Verlichting 
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Onze secretaris. 

Dan de verlichting. Vooraf stond vast dat ook DTS op de energiebesparende 

toer zou gaan met LED verlichting. Maar zouden we dit gaan schakelen of 

zouden we met sensoren gaan werken? Er werden professionele berekeningen 

gemaakt en het duurt even voor we de sensoren terugverdient zullen hebben, 

maar het besluit werd genomen. De lampen in de kleedruimten zullen allemaal 

sensor gestuurd zijn.  

 

Bestuurskamer 

Over de afgelopen tijd hebben we nogal wat spullen weten te verzamelen in de 

zogenaamde bestuurskamer. Ik zeg bestuurskamer maar een betere benaming 

zou zijn ‘rommelhok’. Besloten is om een aanhanger voor te rijden en de stort 

van onze bijdrage te voorzien. 

 

Leiding en koffie 

Elke klus dag was hij present om sturing te geven en de 

noodzakelijke beslissingen te nemen. Een vers gezet 

bakje koffie stond ’s morgensvroeg voor de vrijwilligers 

klaar en later in de week hadden we al weer een mailtje 

met de werkzaamheden voor de opvolgende zaterdag. 

Wat een energie heeft onze secretaris Wobbe de Haan. En 

dan gebeurt het wel eens dat een ander voor iets lekker 

zorgt. Een overheerlijke oude wijven koek van 

bakker Wouda. Maar zonder boter bleek deze er bij 

sommigen moeilijk in te gaan, maar zelf (room)boter halen ho maar…...  

Met heel veel trots mag de commissie de renovatie van de kleedruimten 

presenteren. Een puik stukje werk waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 

Zonder vrijwilligers zou dit nooit mogelijk zijn geweest. 

 

Voor de goede orde wil de schrijver van dit stuk erop wijzen dat vele 

vrijwilligers hebben bijgedragen aan het resultaat. Het is geenszins de 

bedoeling iemand over te slaan bij het incidenteel noemen van namen. 

 

Ronald Wassink 
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10 vragen op de man af! 
 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS?  

Ik ben René de Boer en speel in het tweede van DTS. Daarnaast ben ik 

trainer/coach van de D1.  

 

2. Binnie vraagt aan jou of er iets is wat we nog niet van je weten. 

Nee hoor, ik ben als een open boek 😄 

 
3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

In het dagelijks leven studeer ik Commerciële economie in Groningen, 

werk in de Jumbo en ook probeer ik een parttime super-broer te zijn. 

 

4. Wat zijn je hobby’s?  

Mijn grote hobby is natuurlijk korfbal! Daarnaast ben ik sinds kort ook een 

fanatiek darter  

 

5. Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS?  

De wedstrijden natuurlijk, het competitiegevoel en de gezamenlijke wil om 

te winnen! 

 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Het trainingsweekend naar Ameland van afgelopen zomer is zeker een van 

de leukste. 

 

7. Wat is je favoriete avondje uit?  

Een avondje stappen in Groningen! 

 

8. Wat zou je graag nog een keer willen doen?  

Skydiven en een trip naar Amerika. 

 

9. Wat is je favoriete eten?  

Een pizza met kebab of een tosti. 

 

10. Fenna Bouma staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan hem 

willen vragen?  

Hoe ben je vroeger bij DTS gekomen? Je ouders korfbalden volgens mij 

niet. 
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Programma 
 

 

  

Zaterdag 2 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

DTS 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 15:30

DTS 2 - Flamingo's 3 14:00

DTS 3 - ROG 5 17:00 Sytze N.

DTS 4 - Olympia (T) 3 14:00

DTS A1 - Oerterp/VKC A1 9.15 10:00 Lammy

DTS B1 - DIO B1 10.30 11:00 Wiebe

Vitesse (Be) C1 - DTS C1 12.30 13:45 Coach/Nyne/Wiktoria

DTS C2 - DWA/Argo C2 10.30 11:00 Nynke G.

DTS D1 - Quick '21 D2 10.00 10:30 Sieuwke

DTS E1 - Boelenslaan E2 9.15 09:30 Pietsje Anouk*

DTS E2 - LDODK E6 9.45 10:00 Nynke B.

DTS F1 - ROG F1 14.45 15:00 Annemarie

Woensdag 6 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

Wordt Kwiek MW1 - DTS MW1 19:30

Zaterdag 9 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

DWA/Argo 1 - DTS 1 15:30

De Parabool 6 - DTS 3 11:00

Veenwouden 3 - DTS 4 17:30

DWA/Argo A3 - DTS A1 9.45 11:00 Coach/Theunis/Reina

Oerterp/VKC B1 - DTS B1 10.15 11:05 Coach/Wiebren/Jesse

DTS C1 - LDODK C2 9.30 10:00 Sytse H.

DTS C2 - OKO/BIES C2 10.30 11:00 Janette

Harkema D1 - DTS D1 10.30 11:00 Coach/Marije

Drachten E4 - DTS E1 8.30 09:15 Anouk*/Joost

Donkerbroek E3 - DTS E2 13.15 14:00 Femke/Johannes

OKO/BIES F1 - DTS F1 11.00 11:30 Luuk/Meike



 24 

Vervolg programma 
 

 

  

Dinsdag 12 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

DTS 1 - Kinea 1 20:00

Woensdag 13 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

DTS MW1 - Westergo MW1 20:00 Wobbe

Zaterdag 16 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

Noordenveld 1 - DTS 1 14:30

Noordenveld 3 - DTS 2 11:30

DTS 4 - Oerterp/VKC 4 14:00 Rinze

DTS B1 - Mid Fryslân B2 9.30 10:00 Wobbe

Dinsdag 19 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

SIM MW1 - DTS MW1 19:30

Zaterdag 23 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

DTS 1 - Invicta 1 15:30

DTS 2 - Invicta 2 14:00

DTS 3 - Stadskanaal '74 1 17:00 Henk

Pallas '08 4 - DTS 4 12:45

DTS A1 - WIK '34 A1 9.15 10:00 Nora

Drachten B3 - DTS B1 12.00 13:00 Coach/Albert/Eva

DTS C1 - DOS '46 C2 9.30 10:00 Anneke

DTS C2 - Zunobri C1 10.30 11:00 Mirte

DTS D1 - Hoogkerk D3 10.00 10:30 Pietsje

DTS E1 - Hoogkerk E2 9.15 09:30 Tjebbe Anouk*

DTS E2 - DIO E2 9.45 10:00 Nynke B.

DTS F1 - Ritola F1 14.45 15:00 Gea
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Vervolg programma 

  

Dinsdag 26 april

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

DTS MW1 - SIM MW1 20:00 Anton

Zaterdag 7 mei

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

Harich 1 - DTS 1 15:30

Drachten 8 - DTS 2 12:00

Stadskanaal '74 1 - DTS 3 16:00

WIK '34 A1 - DTS A1 9.30 10:30 Coach/Geanne/Kristyn

DOS '46 C2 - DTS C1 9.30 11:00 Coach/Marijke/Geertje

Zunobri C1 - DTS C2 13.30 14:30 Anouschka/Frederika/Sven

Hoogkerk D3 - DTS D1 9.05 09:55 Coach/Jacob

Hoogkerk E2 - DTS E1 10.40 11:30 Leanne*/Tyme

DIO E2 - DTS E2 8.15 09:00 Gea/Tiemen

Ritola F1 - DTS F1 9.00 10:00 Jorrit/Luuk

Zaterdag 21 mei

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

DTS 1 - MN en W 1 15:30

DTS 2 - De Granaet 3 14:00

DTS 3 - De Parabool 6 17:00 Rinze

Boelenslaan 2 - DTS 4 18:00

DTS A1 - DWA/Argo A3 9.15 10:00 Wiebe

DOW/Wez H. B1 - DTS B1 11.00 12:00 Coach/Jolanda/Thea

LDODK C2 - DTS C1 10.00 11:00 Coach/Hester

OKO/BIES C2 - DTS C2 13.50 14:30 Teikje/Hille/Marrit

DTS D1 - Harkema D1 9.30 10:00 Hinke

DTS E1 - Drachten E4 11.00 11:15 Tanja Anouk*

DTS E2 - Donkerbroek E3 11.00 11:15 Anita

DTS F1 - OKO/BIES F1 9.45 10:00 Marleen

Woendsdag 25 mei

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd 

Westergo MW1 - DTS MW1 19:30
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Vervolg programma 

 
 

 
 

Zaterdag 28 mei

Wedstrijd 
aanwezig/

vertrek
Starttijd scheidsrechter vervoer

Joure 1 - DTS 1 15:30

It Fean 3 - DTS 2 17:00

ROG 5 - DTS 3 15:00

DTS 4 - WWC 3 14:00 Henk

Oerterp/VKC A1 - DTS A1 10.15 11:05
Coach/Anne Maaie/Anna 

Margriet

DTS B1 - De Pein B1 9.30 10:00 Wiebe

DTS C1 - Vitesse (Be) C1 9.30 10:00 Berber

DWA/Argo C2 - DTS C2 8.45 10:00 Wilma/Anouschka/Frederika

Quick '21 D2 - DTS D1 8.15 09:00 Coach/Mirte

Boelenslaan E2 - DTS E1 10.00 10:30 Anouk*/Joost

LDODK/AH Gorredijk E6 - DTS 

E2
10.10 11:00 Eline/Johannes

ROG F1 - DTS F1 9.45 10:50 Jildau/Jorrit

Dinsdag 31 mei

Wedstrijd Starttijd 

DTS MW1 - Wordt Kwiek MW1 20:00 Lammy
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Schoonmaakrooster 

Kantine 
Mocht je niet kunnen wil je dan onderling ruilen, zijn er vragen neem even 

contact op met ondergetekende. 

 

  

SCHOONMAKEN: Vloer vegen, dweilen, wc's, afvalbak legen 

keukenkastjes en bar afnemen 

WEEK 14 3 t/m 9 april

ouder van Jikke, Hanne en Meike Wiersma (Brenda) 350951

ouder van Frederika Atsma (Vera) 350708

WEEK 15  10 t/m 16 april

ouder van Mirte Holthuis (Petra) 352988

ouder van Patrick Hansma (Trienke) 352944

WEEK 16 17 t/m 23 april

ouder van Jakob Laanstra

ouder van Marije Fokkinga

WEEK 17 24 t/m 30 april

ouder van Eline Brandsma (Herma) 352806

ouder van Femke Kamminga 351171

WEEK 21 22 t/m 28 mei

ouder van Jorrit Bosma (Nynke) 351065

ouder van Tiemen Brandsma

WEEK 22 29 mei t/m 4 juni

ouder van Andries en Geanne Barwegen (Greetje) 352810

ouder van Reina Brouwer (Ykje) 352201

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!

DE KANTINECOMMISSIE

Jolanda Geertsma 785416
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Jeugdhoek 

Dit zaalseizoen wist één team de beste van hun eigen poule te worden, 

DTS B1 wist twintig punten uit 12 wedstrijden te halen. Een spannende 

strijd: de nummer twee in de poule (NQL) had ook twintig punten. Maar 

onze eigen toppers hadden een flink hoger doelsaldo, zij wisten 36 keer 

vaker de korf te vinden dan NQL. Met een mooie medaille op zak 

vertrekken zij vast vol goede moed weer richting het veld! 

Wanneer we de overige jeugdteams bekijken, heeft DTS toch zeker weer 

een goed seizoen achter de rug. Niemand eindigde onderaan, de meeste 

verbleven hoog in de middenmoot. De Junioren wonnen vier van de 12 

wedstrijden en eindigden met 9 punten op de vijfde plaats. De nummer 

één van deze poule ( De Granaet) stak met kop en schouders boven de 

rest uit: zij werden namelijk ongeslagen kampioen. Op naar het 

veldseizoen.. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

DTS C1 werd 4
e
, zij behaalden 14 punten uit 12 wedstrijden. Maar 

wanneer je het aantal gemaakte doelpunten bekijkt, heeft de C1 op twee 

teams na de meeste doelpunten gemaakt : 104! Knappe eindprestatie, dus 

dit belooft wat op het veld. DTS C2 moest zich met een derde plaats 

tevreden stellen dit seizoen: van 12 wedstrijden werden 7 wedstrijden 

gewonnen en behaalden zij 15 punten in totaal. De nummer vier werd 

met maar liefst 6 punten achter zich gelaten, dus zij vormden geen 

bedreiging meer. Ik ben benieuwd wat het veldseizoen nog gaat brengen! 

Op het moment van schrijven staat DTS D1 nog een spannende 

wedstrijd te wachten, zij moeten nog tegen de nummer 1 spelen (DTS 

staat tweede). Wanneer DTS wint hebben wij evenveel punten als de 

bestaande nummer één ( Tietjerk). Qua doelsaldo lijkt Tietjerk dan in het 

voordeel, maar we wachten het af… De E1 van DTS lijkt een 

monsterseizoen achter de rug te hebben, met een prachtige tweede plek 

en 117 gemaakte doelpunten lijkt het een topseizoen te zijn geweest! Een 

wedstrijd meer verloren dan de nummer één, maar wel een mooi 

doelsaldo. DTS E2  trok nog even een eindsprint dit seizoen, hoewel zij 

in de onderste regionen meedraaiden eindigden zij derde! Het verschil 

met de nummer één en twee was helaas al te groot, maar wat een mooi 

plekje ! Er werden vier wedstrijden gewonnen en flink veel doelpunten 

gemaakt( 68). Direct maar zo doorgaan op het veld dus! Tot slot hebben 

we nog de jongste spelers van  
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DTS. De F1 Werd derde met ook al zo’n ongelooflijk aantal doelpunten. 

Maar liefst 152 keer werd de bal door de korf gegooid. Een hele knappe 

prestatie, hiermee werden acht van de 12 wedstrijden dan ook 

gewonnen. Ook voor jullie veel succes op het veld! 

Het eigen Surhuizumse speelterrein heeft ook een bewogen seizoen 

achter de rug: bomen zijn gekapt en een geheel nieuw dak boven 

kleedkamers en kantine geeft weer een frisse aanblik. 

Voor sommige ouders en familieleden misschien net iets gemakkelijker 

om langs te komen dan in Surhuisterveen, bij deze zijn jullie weer van 

harte welkom! Ik weet zeker dat de koffie weer klaar zal staan. 
 

Trainingstijden jeugd voorjaarscompetitie 2016. 
 

A1 maandag met selectie  

donderdag 19.00-20.30 

 

 

Sytze en Haye 

B1 maandag 19.30-20.30 

donderdag met A1 

 

Anneke 

C1 dinsdag 19.00-20.00 

donderdag 18.00-19.00 

 

Anton  

Anne Maaike 

C2 dinsdag 18.00-19.00 

donderdag 18.00-19.00 

 

Sytse en Marten 

D1 maandag 16.30-17.30 

donderdag 17.30-18.30 

 

Lidia/Rene 

Rene/Helene 

E1 en 

E2 

maandag 18.15-19.15 

woensdag 18.15-19.15 

 

Jakob/Hinke 

Arnout/Antoinette 

F1 dinsdag 17.00-18.00 Anna margriet/Fenna/ 

Janine/Esmee 
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Kangoeroeklup 
Bij de jongste korfballers was het afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk veel 

beweging. 1 van de Kangoeroe's van vorig seizoen stroomde door naar de F-jes 

en enkele Kangoeroe's stapten over naar voetbal of gymnastiek. Zo kwam het 

dat we enkele maanden trainden met een vast klein groepje van 5 à 6 

Kangoeroe's. In de zaal kwam daar verandering in: ineens sprongen er 12 

Kangoeroetjes door de zaal! 

 

Op het Kangoeroe evenement in Drachten afgelopen januari waren we als DTS 

goed vertegenwoordigd met 7 Kangoeroe's! De kinderen vonden de spelletjes 

erg leuk en voor Annemarie en Berber gaf het weer veel inspiratie voor de 

trainingen in Surhuizum. 

 

Niet alleen qua leden, ook qua materiaal hebben we uitbreiding gehad. 

De Kangoeroe Klup van DTS is nu de trotse eigenaar van twee zeer lage, 

verstelbare korfbalpalen en een grote rode Kangoeroe Korf! Als de doelpunten 

nu niet vallen... Daarnaast zijn shirtjes besteld die de Kangoeroe´s aan kunnen 

naar evenementen, zodat ze altijd herkenbaar zijn. Bestuur, bedankt! 

 

Als afsluiting van het zaalseizoen zijn we met alle Kangoeroe's naar Bombi 

geweest, die daar heerlijk hebben gespeeld.  
 

 
 

Op het veld gaan we enthousiast weer verder en wel op de volgende 

dagen: 2 april, 16 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 12 maart. 

Op het veld beginnen de trainingen om 10.00 uur 

 

Vrolijke groeten, Annemarie, Berber en alle Kangoeroe's 
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Verslag A1 

Dit zaalseizoen viel voor de A1 van DTS tegen. De eerste uitwedstrijd was 

tegen De Granaet A1, dit was een pittige wedstrijd voor ons. Wij verloren met 

19-7. 14 November werd er thuis gespeeld tegen De Wâlden A3. Ondanks dat 

wij deze wedstrijd verloren, hebben we er een mooie en spannende wedstrijd 

van gemaakt. De uitslag van deze wedstrijd tegen De Wâlden A3 was 14-16. 

Op 5 december moest de A1 thuis spelen tegen De Waterpoort A1. Zoals vaker 

in wedstrijden dit seizoen waren de eerste helften super goed en kakten we de 

tweede helft een beetje in. Jammer genoeg verloren wij hierdoor met 12-14. 

Vandaag ging de reis naar Bolsward. Wij moesten tegen Westergo A1, deze 

dag namen wij de punten mee naar Surhuizum. De uitslag van deze wedstrijd 

was 7-10. 

Op 19 December was de Derby van Achtkarspelen: It Fean A1 tegen DTS A1. 

Dit was een superspannende wedstrijd die wij letterlijk met veel pijn en moeite 

toch gelijk hebben weten te brengen. Het werd een 11-11. 

In het nieuwe jaar gingen we er met veel moed weer tegen aan. Deze keer werd 

het wel verdiend beloond waar we de vorige keer met veel pijn aan hebben 

gevochten. Het was weer een mooie Derby opnieuw tegen It Fean A1. Die 

gewonnen werd met 10-7!!  

De twee daaropvolgende wedstrijden werden dik verloren met 3-13 tegen de 

Granaet A1 en 18-7 tegen De Waterpoort A1. Helaas… 

Maar door goeie motivatie van onze coaches, Haye en Sytze, kregen we de slag 

weer te pakken en wonnen we op 6 Februari met 10-8 van WIK ’34. Met een 

teveel aan zelfvertrouwen gingen wij de week daarop naar WIK ’34. Wij 

gingen weer zonder punten naar huis, wij verloren deze wedstrijd met 14-8. 

Gelukkig is de A1 niet tegen te houden en gingen we er met z’n allen weer met 

volle moed tegen aan. Dit keer werd er gespeeld tegen Westergo A1.  

Wij wonnen eindelijk weer met een mooie uitslag    11-7.  

De laatste wedstrijd van dit seizoen werd gespeeld tegen De Wâlden A3, 

jammer genoeg konden wij de laatste punten van dit seizoen niet meenemen 

naar huis en verloren we met 11-5. 

DTS A1 is geëindigd op de 5
e
 plaats in de 4

e
 klasse.  

Wij gaan met veel energie het veldseizoen tegemoet, en mogen weer verder in 

de 4
e
 klasse.  

 

Groetjes, 

Geanne & Anna-Margriet  
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DTS B1 zaalkampioen! 
Na een zeer spannende eindwedstrijd op het veld tegen NQL B1 wisten 

we het kampioenschap net niet binnen te slepen. Deze wedstrijd werd 

verloren met 8-9. En nu bleek dat we ook weer in de zaal bij NQL in de 

poule te zitten. We konden dus revanche nemen. Maar eerst moesten we 

aantreden tegen Drachten. Deze wedstrijd werd gewonnen met 14-5. De 

eerste punten waren binnen. Op zaterdag 28 november was de wedstrijd 

tegen NQL. Helaas kon deze wedstrijd niet gespeeld worden met het 

eigen team. Maar gelukkig waren Reina, Geanne en Marc zo lief om met 

ons mee te spelen. Het was net als op het veld een gelijkwaardige 

wedstrijd, tot op 5 minuten voor het einde een zuiver doelpunt van Marc 

werd afgekeurd met een gelijke stand van 8-8. En NQL maakt daarna de 

9-8 en ook de 10-8 was voor hun. Helaas weer verloren. Het was de 

tweede wedstrijd nog maar van de zaalcompetitie dus alles was 

natuurlijk nog mogelijk en we moesten NQL thuis ook nog ontvangen. 

De volgende wedstrijden werden met gemak gewonnen: DTS-Olympia 

22-1, DTS-WIK 12-4, De Wâlden-DTS 6-17. Er werd veel gescoord dus 

dat gaf een lekker gevoel. Op zaterdag 16 januari stond de wedstrijd 

tegen CSL op het programma. CSL zou geen gemakkelijke tegenstander 

zijn en dat bleek dus ook wel aan de uitslag: 5-4 verloren. Dit was ff 

weer een dipje. En dit dipje zette zich door. Gelukkig niet in verloren 

wedstrijden, maar wel in scorend vermogen: WIK-DTS 5-7, Drachten-

DTS 7-5. De wedstrijden werden gewonnen, maar daar was ook alles 

mee gezegd. Dit betekende niet veel goeds voor de aankomende 

wedstrijd DTS-NQL. We moesten deze wedstrijd echt winnen, anders 

konden we het kampioenschap wel vergeten. Gelukkig stond iedereen 

voor de volle 100% te korfballen en mochten wij de winst in onze 

broekzak steken. Het was weer spannend tot de laatste minuut(5-4). Met 

nog drie wedstrijden te gaan hadden we nu alles nog in eigen hand. We 

kregen CSL nog op bezoek en dit was ook weer een zeer spannende 

wedstrijd, maar dit keer waren de punten van ons met een uitslag van 8-

7. Tijdens deze wedstrijd hadden we extra veel supporters, namelijk het 

team van NQL was komen kijken. Het was namelijk zo, wanneer CSL 

zou winnen NQL hun kampioenschap kwijt waren. Wij stonden nu nog 

twee punten achter NQL , met nog één wedstrijd te gaan. We konden dus 

alleen nog samen kampioen worden.  
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Gelukkig stond er voor ons geen zware wedstrijd meer op het 

programma. Op zaterdag 12 maart konden wij eindelijk het 

kampioenschap vieren met een winst van 17-6 tegen De Wâlden. Het is 

wel een gezamenlijk kampioenschap, maar wij staan toch mooi op de 

eerste plaats met 136 doelpunten voor en 61 tegen. Hierbij willen wij 

nog even de volgende personen hartelijk bedanken die zeker hebben 

bijgedragen aan ons kampioenschap. Heel hartelijk bedankt voor het 

mee spelen met de B1; Kristyn, Geanne, Reina, Hester, Geertje, Marc, 

Esmee en Janine. Nu we in deze flow zitten hopen we dit door te zetten 

op het veld en misschien mogen we dan wel weer de kampioensvlag 

hijsen! 

Wiebren , Lucas, Albert, Jesse, Nicole, Thea, Jolanda, Ilse, Eva en 

Anneke. 
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Verslag van de DTS C1-toppers   

(aldus eigen benaming in de APP) 
Na in de herfst van 2015 kampioen te zijn geworden op het veld, gingen 

we het in de zaal een klasje hoger proberen. De dames hadden een 

uitdaging nodig.   

In een competitie met 7 teams wilden we proberen om zo hoog mogelijk 

te eindigen. We troffen tegenstanders die soms echt een maatje te groot 

waren, maar waarin we lieten zien dat we voor de duivel niet bang 

waren. Er werd gevochten als tijgers. Tijdens de eerste wedstrijd tegen 

de Flamingo’s wedstrijd in Buitenpost, konden we de eerste helft nog 

bijbenen. Helaas in de 2
e
 helft wilden de doelpunten niet meer vallen. De 

volgende 2 wedstrijden werd er wel gewonnen, we kregen weer moed. 

Vervolgens stond de uitwedstrijd tegen LDODK C2 op het programma. 

Door de KNKV-app wisten we al dat dit geen makkie zou worden. 

Uiteindelijk hebben we fantastisch goed gespeeld in Gorredijk, maar 

helaas verloren met 7-4. Ook tegen DWA zou het niet makkelijk 

worden. Voor de rust stond dit 4-8 in ons nadeel. Na de mandarijn deden 

we er een schepje bovenop, DWA scoorde nog 2 maal, maar wij ook. 

Eindstand 6-8. Een prima wedstrijd. Ondertussen was het kerstvakantie, 

2 weekjes vrij. Met de oliebollen al weer een week achter ons, gingen we 

met goede moed de wedstrijd tegen NQL in.  

De doelpunten waren in de aanbieding deze 9 januari van 2016, voor ons 

dan hè. Eindstand was 17-1, dit voelde wel heel goed.  

Op naar 16 januari, zou dit weer lukken tegen Invicta. We gingen ervoor. 

Maar wat was dat, we kwamen met 0-1 achter. De dames moesten even 

bijstellen. De eerstvolgende doelpuntenreeks kwam van de C1 toppers,  

7-2. Op het moment dat de scheidsrechter einde wedstrijd floot, was de 

stand 11-3.  

23 januari moest er uit tegen Drachten gespeeld worden. Thuis hadden 

we gewonnen, uit is anders. De doelpunten waren helaas bijna 

uitverkocht. Deze keer maar 5 gescoord. Geweldig verdedigd, want maar 

2 tegen. 30 januari werd er thuis tegen de Flamingo’s gespeeld, op dat  

moment stonden zij op de eerste plaats. Er werd gestreden en gevochten 

voor wat we waard waren. Met de rust stond het 4-4. We konden lang bij 

blijven, maar tegen 2 heren van 16 jaar spelen, is niet echt een eerlijke 

pot korfbal. Uiteindelijk verloren we met 6-11. Jammer. 
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De week hierna vroeg vertrekken naar Winsum, alwaar DWA op ons 

wachtte. Wat er deze dag aan de hand was, weet deze schrijver niet, 

maar als je met 8-3 achter staat en toch nog met 8-9 winst naar huis gaat. 

DAN BEN JE ECHTE TOPPERS. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg op 

12 maart. In de wetenschap dat we “gewoon” moesten winnen, uit van 

NQL, om gedeeld 3
e
 in de poule te worden. En dit dan ook nog  

’s avonds om 18.30 moest gebeuren, omdat het halve team eerder die 

dag een streetdance wedstrijd had. Lag er toch nog wel een beetje druk 

op. Eindstand van deze wedstrijd was 3-15 in ons voordeel. 

Deze zaalcompetitie was een uitdaging zo hoog mogelijk te eindigen in 

de 3
e
 klasse. Met een gedeeld 3

e
 plaats, vind ik de missie geslaagd. Van 

de 12 te spelen wedstrijden er 7 winnend af te sluiten, 104 doelpunten 

maken en 72  tegen krijgen, is een goede voorbode van wat er op het 

veld gaat gebeuren. 

Deze pluim is tevens voor de 2 geweldig gemotiveerde trainers (Anton 

en Anne–Maaike) die elke week hun steentje bijdragen. 

 

“Hoofdcoaches” Janette en Lammy 

 

DTS D1 

Hoi wij zijn Jacob en Marije.  

Wij zitten ongeveer 2 jaar op korfbal en vinden korfbal leuk omdat,. 

dit jaar ons team alleen maar wint. 

Als u/jij dit leest zijn wij misschien tweede of kampioen!!!! 

We zijn er heeeeel trots op dat we dit kunnen meemaken. 

Het leukst vinden wij om uit te spelen omdat de heen en de terug reis 

zo gezellig is in de auto. 

  

groeten, Jacob en Marije  

  

Zo de laatste wedstrijd is nu net 

gespeeld, een welverdiende 2e 

plaats heeft de D1 behaald!!!! 

Wat een toppers allemaal. Ook 

willen wij Tyme, Anouk en 

Wilma bedanken voor hun inzet 

bij de D1. 
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10 Vragen op een jeugdlid af! 

 
1. Wie ben je, hoe oud ben je en in welk team zit je? 

Ik ben Marrit Elzinga, ik ben 12 jaar en zit in de C2. 

 
2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Het leukste aan korfbal vind ik de wedstrijden. 

 
3. Wie zijn je trainers/coaches en wie zitten er meer bij jou in het team? 

Sytze en Marten zijn mijn trainers en in het team zitten Marc, Jikke, 
Wilma, Anouschka, Hille, Sven, Marten, Teikje, Frederika en Anna. 
 

4. Wat zijn je hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn korfbal. 

 
5. Wat is je lievelingseten? 

Mijn lievelingseten is spaghetti. 

 
6. Ken je ook namen van spelers/speelsters die in DTS 1 zitten? 

Dat weet ik niet. 

 
7. Waar ben je goed in met korfbal en waar minder goed in? 

Ik ben goed in overspelen en ben minder goed in strafworpen nemen. 
 
8. Wat/wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland? 

Mijn vriendinnen en chips en muziek. 

 
9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Ik wil juf worden omdat ik met kinderen werken leuk vind. 

 
10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Marc Geertsma 
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DTS E1 
Het team van de E1 bestaat uit Tyme Talstra, Joost Posthumus, Leanne Bosma, 

Hanne Wiersma en Anouk Geertsma. Deze kanjers staan elke wedstrijd zeer 

gedreven in het veld en willen heel graag winnen, dit lukte deze competitie dan 

ook geregeld. Je kunt zien dat de trainers goed met hun bezig zijn, ze zijn 

volgens de coaches gegroeid in hun spel. De eerste wedstrijd tegen DFD de 

uiteindelijke kampioen werd verloren met 3-1, de week erop begon de stijgende 

lijn met winst tegen NQL 9-3 vervolgens tegen Drachten 7-3 de return tegen 

DFD besliste we ook in ons voordeel 9-5 een grote score tegen DTL 11-0 maar 

liefst toen de Flamingo’s dit was een spannende wedstrijd omdat het scoren dit 

keer iets minder makkelijk ging toch gewonnen met 6-5. De wedstrijden tegen 

DTL, NQL en Drachten werden met veel verschil gewonnen vervolgens naar 

Wez Warber/Wez Fluch een voor ons onbekende tegenstander helaas waren we 

deze wedstrijd niet compleet en ondanks de inzet verloren we met 6-5, de week 

erop op volle sterkte de return deze wisten we te winnen met 11-9. De laatste 

wedstrijd van dit zaalseizoen hebben we op vrijdagavond in de gymzaal van het 

Lauwerscollege gespeeld de doelpuntenmachine was weer lekker bezig de 

winst was voor ons met maar liefst 16 doelpunten voor en maar 4 tegen. 

 

Uiteindelijk hebben we dus van de 12 gespeelde wedstrijden er 10 gewonnen, 

zijn we op de 2
e
 plaats geëindigd en hebben we 117 doelpunten gescoord en er 

48 tegen gekregen. 

 

Een mooi uitgangspunt voor de veldcompetitie en wij hopen dan ook dat we de 

stijgende lijn kunnen doorzetten en wie weet kunnen we dan de kampioensvlag 

hijsen wij als coaches zullen natuurlijk proberen ons steentje hieraan bij te 

dragen. 

 

Een compliment aan alle spelers voor hun inzet tijdens de trainingen en 

wedstrijden, ga zo door. 

Groetjes Jolanda 

DTS E2 
Het zaal seizoen zit erop. Het is niet zo goed gegaan. Maar toch een 3

e
 plek in 

de poule. De eerste wedstrijd 3-5 verloren tegen ‘it fean’. De 2
e
 werdstrijd ook 

verloren 7-16 van Veenwouden. De derde wedstrijd gewonnen 4-5 van Mid-

Fryslân. Tegen Tietjerk weer verloren met 4-6 en ook tegen ‘it fean’ weer met 

8-6. Weer gewonnen van de Granaet met 9-2 en verloren weer van Tietjerk met 

10-8. Van Mid-Fryslân weer gewonnen met 17-3. Van Veenwouden weer 

verloren met 13-2 en als laatste gewonnen van De Granaet met 4-7. 
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Ik (Femke) vind dat wij, Johannes, Eline, Tiemen en Gea goed gespeeld 

hebben. En bedank de spelers van E1 en D1 die ons zo goed geholpen hebben 

met invallen!!!!! 

 

Groetjes, Femke 

 

DTS F1 
Even kort kennismaken (voor wie het nog niet weet): In de F1 zitten 

Luuk, Melle, Jorrit, Meike, Jildau en Rixt. Trainsters en coaches zijn 

Anna-Margriet, Binnie, Janine en Esmée. Deze zaalcompetitie kwam 

Rianne Mozes als nieuw teamlid de F’jes versterken. Fenna kwam 

halverwege als nieuwe coach en trainster. Met z’n allen hebben we er 

weer een leuk en gezellig seizoen van gemaakt, waar we jullie nu even 

over gaan vertellen. 

 

Op 7 november begon de zaalcompetitie voor DTS F1 tegen Invicta F1. 

In de eerste helft was het nog een beetje wennen aan de zaal en ging de 

stand ongeveer gelijk op. Verdedigend ging het nog niet zo soepel, maar 

toch konden ze na de pauze steeds een kleine voorsprong vasthouden. 

De eindstand was 7-10 en de eerste punten waren binnen! 

De week daarna kwam Invicta op bezoek in Surhuizum. Ook nu waren 

er enige opstartproblemen, maar na tien minuutjes kregen ze de slag te 

pakken. Het scoren bleek geen probleem meer en er werd door Jorrit en 

Meike zelfs van een hele grote afstand gescoord. Er werd gewonnen met 

13-8. Op 21 november werd tegen Spannum F1 gespeeld. Opnieuw ging 

het in de eerste helft moeizaam. Iedereen moest nog even wakker 

worden. Maar de F’jes zouden de F’jes niet zijn, als er in de tweede helft 

niet volop gescoord zou worden ;). Uiteindelijk wonnen ze met 8-10. 

Verdedigen is nog steeds lastig, maar… oefening baart kunst! 

Over verdedigen gesproken, de volgende wedstrijd tegen Mid Fryslân 

eindigde in 1-25. Dit kwam mede door een goede training die week. Een 

‘superscore’ in een ‘superwedstrijd’ en… ze waren op dit moment nog 

ongeslagen.Toen stond de wedstrijd tegen Quick ’21 voor de deur, die 

tot dan toe ook alles hadden gewonnen. Het verdedigen bleek opnieuw 

lastig te zijn, maar dit zou ook de toekomstige kampioen zijn. Deze keer 

werd er verloren met 7-10.  
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De strafworpen werden gewonnen, dat was wel erg knap! 

In het nieuwe jaar stond er direct al weer een lastige wedstrijd op het 

programma. Dit keer werd er gespeeld tegen Vlug & Vaardig F1. 

Halverwege was het erg spannend, na een gelijke stand van 4-4, lieten ze 

het verdedigend een beetje zitten. Na afloop waren ze erg teleurgesteld 

dat er met 7-10 verloren was. Toch vonden de coaches dat er goed 

gespeeld was en ze zeker wel tevreden konden zijn.Na dat verlies was er 

de week daarna extra motivatie om een topwedstrijd te spelen. Samen 

maakten ze er een mooie wedstrijd van tegen Spannum en dit eindigde in 

21-11. De punten bleven weer in Surhuizum! 

Ook de wedstrijd op 23 januari begon voortvarend tegen Nij Quick 

Libben. Als snel stonden ze met 1-6 voor. In het laatste deel van de 

wedstrijd kwam NQL nog weer terug, maar de voorsprong was groot 

genoeg om uiteindelijk met 9-11 te winnen.  

Op 30 januari speelde de F1 een héél spannende wedstrijd tegen Vlug & 

Vaardig. De score ging de hele wedstrijd op en neer, dan weer voor, dan 

weer achter en uiteindelijk eindigde deze wedstrijd in een 5-5 gelijkspel. 

Een groot compliment voor iedereen, er werd goed verdedigd en 

samengewerkt.  

Ook de week daarna werd er weer een superwedstrijd gespeeld tegen 

Mid Fryslân F2. Ook nu weer veel doelpunten, samen maakten ze er 

21(!). En verdedigend was er verbetering te zien. De eindstand was 21-2.  

 

De één na laatste wedstrijd werd gespeeld in Surhuizum tegen NQL. 

Opnieuw was dit een prima wedstrijd. Voor het eerst kregen ze een 

strafworp en deze werd keurig gescoord door Meike. De 13-6 winst was 

voor DTS. 

De állerlaatste wedstrijd was een TOPwedstrijd. 10-9 verloren van de 

kampioen Quick ’21. In een superspannende wedstrijd ging beide teams 

gelijk op. Met z’n vieren hebben ze deze laatste wedstrijd een geweldige 

prestatie neergezet! 

Al deze wedstrijden hebben geleid tot een mooie 3
e
 plaats in de 1

e
 

klasse!  De F1 heeft dit seizoen heel veel geleerd en met al deze 

ervaring gaan ze ook het veldseizoen weer spelen in de 1
e
 klasse. 

 

Groetjes, 

Anna-Margriet en Fenna 
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Eindstanden zaal competitie 
 

  

3B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 De Granaet 14 24 12 2 0 326 228 98

2 Invicta 14 23 11 2 1 243 192 51

3 Westergo 14 20 10 4 0 274 224 50

4 DWA/Argo 1 14 17 8 5 1 248 232 16

5 Harkema 14 14 7 7 0 228 245 -17

6 Lintjo 14 8 4 10 0 201 244 -43

7 DTS (S) 15 5 2 12 1 216 279 -63

8 MN en W 15 3 1 13 1 191 283 -92

R3C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 DWA/Argo 2 14 23 11 2 1 229 169 60

2 De WÃ¢lden 5 14 22 11 3 0 211 177 34

3 De Parabool 4 14 19 9 4 1 193 160 33

4 CSL 3 14 16 7 5 2 202 206 -4

5 De Granaet 2 14 14 7 7 0 201 191 10

6 Harkema 2 14 10 3 7 4 166 177 -11

7 Lintjo 2 14 6 2 10 2 163 200 -37

8 DTS (S) 2 14 2 1 13 0 151 236 -85

R5A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Stadskanaal '74 14 23 11 2 1 254 198 56

2 ROG 5 14 20 10 4 0 242 209 33

3 Noordenveld 4 14 18 9 5 0 234 210 24

4 DTS (S) 3 14 16 7 5 2 213 192 21

5 DWA/Argo 3 14 13 6 7 1 199 210 -11

6 Udiros 3 14 10 5 9 0 161 210 -49

7 EKC 2000 3 14 9 4 9 1 183 214 -31

8 De Hoeve 4 14 3 1 12 1 172 215 -43

R5D

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Joure 3 12 19 9 2 1 174 129 45

2 Harich 4 12 17 8 3 1 133 108 25

3 Emmeloord 3 12 14 7 5 0 122 125 -3

4 DTS (S) 4 12 12 6 6 0 155 142 13

5 Mid-Fryslân 8 12 9 4 7 1 136 161 -25

6 Noveas 2 12 7 3 8 1 122 145 -23

7 Veenwouden 2 12 6 3 9 0 109 141 -32

A4A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 De Granaet A1 12 24 12 0 0 170 82 88

2 De Waterpoort A1 12 16 7 3 2 144 103 41

3 WIK '34 A1 12 11 5 6 1 123 129 -6

4 De WÃ¢lden A3 12 10 5 7 0 110 144 -34

5 DTS (S) A1 12 9 4 7 1 108 145 -37

6 Westergo A1 12 7 3 8 1 103 124 -21

7 It Fean A1 12 7 2 7 3 111 142 -31
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B5B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 DTS (S) B1 12 20 10 2 0 136 61 75

2 NQL B1 12 20 9 1 2 96 57 39

3 CSL B1 12 19 9 2 1 109 66 43

4 Drachten B4 12 12 6 6 0 119 82 37

5 De WÃ¢lden B3 12 6 3 9 0 68 135 -67

6 Olympia (T) B1 12 4 2 10 0 40 119 -79

7 WIK '34 B1 12 3 1 10 1 64 112 -48

C3A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Flamingo's C1 12 23 11 0 1 123 47 76

2 LDODK C2 12 21 10 1 1 101 53 48

3 DWA/Argo C1 12 14 7 5 0 114 67 47

4 DTS (S) C1 12 14 7 5 0 104 72 32

5 Drachten C2 12 8 4 8 0 60 90 -30

6 NQL C1 12 2 1 11 0 31 142 -111

7 Invicta C2 12 2 1 11 0 42 104 -62

C5C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Donkerbroek C1 12 21 10 1 1 69 34 35

2 Wordt Kwiek C1 12 20 10 2 0 99 34 65

3 DTS (S) C2 12 15 7 4 1 78 59 19

4 Mid-Fryslân C3 12 9 4 7 1 47 67 -20

5 Olympia (T) C1 12 8 4 8 0 44 72 -28

6 Harkema C2 12 7 2 7 3 43 80 -37

7 Westergo C1 12 4 1 9 2 39 73 -34

D3C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Tietjerk D1 10 20 10 0 0 75 23 52

2 DTS (S) D1 10 16 8 2 0 73 44 29

3 Flamingo's D2 10 8 3 5 2 49 54 -5

4 DFD D3 10 8 3 5 2 46 61 -15

5 Oerterp/VKC D1 10 5 2 7 1 28 57 -29

6 Olympia (T) D1 10 3 1 8 1 35 67 -32

E3B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 DFD E4 12 22 11 1 0 138 55 83

2 DTS (S) E1 12 20 10 2 0 117 48 69

3 NQL E1 12 13 6 5 1 123 103 20

4 Wez W./Wez Fluch E2 12 12 6 6 0 82 102 -20

5 Flamingo's E2 12 11 5 6 1 101 105 -4

6 Drachten E3 12 6 3 9 0 58 102 -44

7 DTL E2 12 0 0 12 0 26 130 -104

E3C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Tietjerk E1 10 18 8 0 2 73 41 32

2 Veenwouden E1 10 13 5 2 3 66 40 26

3 DTS (S) E2 10 8 4 6 0 68 71 -3

4 It Fean E2 10 7 2 5 3 41 49 -8

5 Mid-Fryslân E6 10 7 2 5 3 37 60 -23

6 De Granaet E3 10 7 3 6 1 33 57 -24

F1B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

1 Quick '21 F1 12 24 12 0 0 180 61 119

2 Vlug & Vaardig (G) F1 12 19 9 2 1 153 65 88

3 DTS (S) F1 12 17 8 3 1 152 87 65

4 Spannum F1 12 10 5 7 0 98 142 -44

5 Invicta F1 12 7 3 8 1 80 116 -36

6 NQL F1 12 6 3 9 0 79 118 -39

7 Mid-Fryslân F2 12 1 0 11 1 22 175 -153
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Voor al uw installatiewerk 
 Duurzame installaties 
 Koeling 
 Verwarming 
 Water 
 Gas 
 Electra 
 Riolering 
 Sanitair 
 Ventilatie 

 

 

   
 

www.beerstra.nl     Friese Streek 13   9872 PP Stroobos 
             
           info@beerstra.nl                0512 840611 of 06 211 411 99 
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